Bli det
du läser.

Drifttekniker
400 YH-poäng
Folkuniversitetet i Karlstad

Vill du jobba med samhällsviktiga funktioner som behöver
fungera dygnet runt, året om? Då är rollen som
drifttekniker inom kraft- och värmeproduktion något för
dig. Efterfrågan i branschen är stor. Nästa alla våra
studerande får jobb direkt efter examen.
Utbildningens mål
Efter examen har du kompetens att arbeta som drifttekniker eller
operatör på ett kraftvärmeverk eller på pannanläggningar inom massaoch pappersindustrin. Du kan göra allt från att drifta anläggningen till
att lösa problem hos slutanvändare, till exempel villakunder. Jobbar du
inom industrin, som genererar huvuddelen av sitt el- och värmebehov
med egna anläggningar, har du förmågan att arbeta mot en eller flera
angränsande processavdelningar.
Lärande i arbete (LIA)
Du kommer att vara ute på olika arbetsplatser under utbildningen för
att utveckla dina teoretiska kunskaper och skapa kontakter som leder
till jobb. Under fyra LIA-perioder jobbar du i skarpt läge, samarbetar
med olika yrkesgrupper och visar din kompetens för arbetsgivare.
Arbetsmarknad
Efter utbildningen har du goda möjligheter att få ett omväxlande
jobb i en bransch där den ena dagen inte är den andra lik. På grund av
pensionsavgångar och teknikutveckling finns det ett stort behov av att
anställa personer med rätt kompetens under de kommande åren. De
flesta av våra studerande får jobb direkt efter examen, exempelvis på
fjärrvärmeverk eller inom massa- och pappersindustrin.

Kurser
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Bränsle och förbränningsteknik
• Drift- och underhållsteknik, fastigheter
• Drift- och underhållsteknik, kraft- och värmeanläggningar
• Elkunskap
• Examensarbete
• Fjärrvärmesystem
• Kraft- och värmeanläggningar
• Lärande i arbete (LIA)
• Projektkunskap
• Strömningslära
• Styr- och reglerteknik
• Värmeteknik

Sista ansökningsdag: 15 april 2020
Utbildningsstart: 17 augusti 2020
Omfattning: 2 år, 400 YH-poäng, heltid
Antal platser: 20
Antal veckor LIA: 21
Ort: Karlstad
Telefon: 031-10 65 00
E-post: yh.vast@folkuniversitetet.se
Behörighet: För behörighetskrav, se
folkuniversitetet.se/drifttekniker
Övrigt: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

